Puhkekodu & Põetuskodu
Eesti Abistamiskomitee Kanadas ehitas mugava puhkekodu, Ehatare, eesti vanuritele. Ehitus valmis 1981. aasta
lõpuks ja uksed avati elanikele 1982. aasta algul. 1995. aasta märtis avati juurdeehitatud neljandal korrusel põetuskodu.
Ehatare puhkekodus on 76 ühe- ja 12 kaheinimese tuba. Kõigis tubades on vannituba ja riietekapp.
Toad on reguleeritava elektriküttega, tammepuust mööbliga ning seinaühendustega isikliku TV ja telefoni kasutamiseks.
Põetuskodus on 8 ühe-, 10 kahe- ja üks neljainimese tuba kokku 32 voodikohta.
Puhkekodu & Põetuskodu

TEENINDUS

TEGEVUSALAD

TOITLUSTAMINE

Puhkekodus on teenindus nn. "Residential
Care" printsiibi alusel. Tervise kontroll ja
järelevaatamine toimub arstide ja Ehatare
õdede poolt.
Organiseeritud on arstide
kõnetunnid; õdede valve ja abi on saadaval
iga päev ööpäevaringselt.

Organiseeritud on isetegevusgrupid erinevatel
aladel. Elanike meelelahutuseks külastavad
tihti Ehataret paljud solistid, koorid ja
noortegrupid. Kõik eesti koguduste õpetajad
peavad vaheldumisi jumalateenistusi ja
piiblitunde.
On ka võimalus osa võtta
mitmesugustest mängudest, ühislaulu tunnist,
võimlemisest, kinost, vaadata TV saateid,
kuulata muusikat ja mängida bingot. Tehakse
väljasõite ja jalutuskäike.

Suurtes ilusates söögisaalides serveeritakse
kolm korda päevas toitu. Toidu valmistamisel
arvestatakse tervislikke eeskirju ja toitude
eestipärast maitset.

Ehatare elanike kasutada on avar ja rikkalik
raamatukogu
eestikeelse
kirjandusega.
Avatud on äri, kust saab osta mitmesuguseid
maiustusi ja tarbeasju. Töötavad nii meeste
kui naiste juuksurid. Rahalisi tehinguid
korraldab kohapeal kord kuus Toronto
Eesti Ühispank. Igal korrusel on mugavad
koosviibimise ruumid koos köögikasutamise
võimalustega.
On olemas ka saun ja
pesukoda tasuta pesumasinate kasutamise
võimalusega. Ehatare asub jalutuskäigu
kaugusel ärikeskusest Kingston Road'i ning
Morningside Road'i ristumisel. Mõne minuti
jalutuse kaugusel asub ka bussipeatus.
Põetuskodu vastab Ontario Tervishoiu
Ministeeriumi nõuetele nii hoone kui ka
hoolduse suhtes.

Teenindus, Tegevusalad, & Toitlustamine

ARSTIABI

ELANIKE KÜLASTAMINE

EHATARESSE ASUMINE

Ehatare puhkekodul ei ole "Nursing Home"i
luba ja sellega kaasnevaid valitsuse hüvitusi,
mistõttu ei ole võimalik vastu võtta vanureid
kes pidevalt ravi ja järelvaatamist vajavad.
Vajalikud ravimid antakse välja õdede poolt
õigetel aegadel vastavalt arstide korraldusele
ja uued tellitakse koheselt. Kui ehatarelane
haigestub ja vajab pidevat ravi, saadetakse ta
lähedal asuvasse haiglasse.

Tuttavate ja sugulaste külastamiseks ei ole
ajanorme. Võib külastada seitse päeva nädalas
hommikust hilisõhtuni.
Väga mõõdukate
hindadega võib ehatarelastega koos veeta ka
söögiajad söögisaalis.

Sooviavaldused põetuskodusse võtab vastu
Community Care Access Centre.

Ehatare põetuskodu vastab täielikult Ontario
Tervishoiu Ministeeriumi nõuetele. Õdede
järelvalve on ööpäevaringne, arst käib
regulaarselt kaks korda nädalas.

Sooviavaldusi võib sdaada veebi lehelt või
Ehatare kontorist. USAs elavad eestlased, kes
soovivad asuda Ehataresse, peavad vastavad
paberid lähema Kanada konsulaadi juures
korda
ajama,
et
tarvilikku
"landed
immigrant" staatust saada, mis tagab sel
puhul Ehataresse asumisel Ontario provintsi
valitsuse haiglakindlustuse OHIP, kattes
arstiabi, haigla- ja arstimite kulud.

Arstiabi, Külastamine, & Asumine

OMA SILM ON KUNINGAS!
Igaüks on teretulnud, kes soovib lähemalt tutvuda Ehatare
elu ja miljööga enne lõpliku otsuse tegemist. Soovitame eriti
eakamatele kaasmaalastele tutvuda isiklikult Ehatare elu, toidu,
ja sõbraliku teenijaskonna ning rahvuslikult hubase miljööga!

Puhkekodu & Põetuskodu
40 Old Kingston Road
Scarborough, Ontario
M1E 3J5

KUS ASUB EHATARE?
Phone: (416) 284-0828
(416) 284-0829
Fax:
(416) 284-5595
Web:
www.ehatare.ca

Ehatare koos Eesti Koduga asub ilusa Highland Creek'i ürgoru kaldal,
Suur-Toronto eeslinnas, Scarboroughs, umbes pooletunnise autosõidu
kaugusel Toronto südalinnast. Sõita tuleb Torontost ida suunas piki
Kingston Road'i kuni Morningside Avenue ristumiseni ja järgmisest
valgusfoorist vasakule ongi Old Kingston Road. Pea oletegi ehituse ees,
kus Teid tervitab tammepuusse raiutud Ehatare nimi.

Oma silm on kuningas!

